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 Martyrs  جانبازان

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

 ٢٠٢١ اکتوبر ٠٩

 ماد مقاومتن
 گوارا چه  به مناسبت سالروز شھادت فرمانده ارنستو

 پس از يک ١٩۶٧بر و اکت٨روز » چه«گوارا دال سرنا، مشھور به  که ارنستو چه وقتی. قتل او، او را اسطوره کرد

ال کردندکه با او که در آن زمان ؤدرگيری نظامی در چنگال ارتش بوليوی گرفتار شد، سربازان از فرماندھان خود س

بايست  به ھر نحو می: مريکا گرفتندا ۀھا دستور خود را از اياالت متحد و آن.  چه بايد کرد،دالمللی يافته بو  بينۀوجھ

يافت، که مثل فيدل کاسترو پس از حمله به مونکادا،   امکان میتساو نباي. آمد جلوگيری به عمل می» چه« ۀاز محاکم

. زندانی سياسی نيز بسيار خطرناک بودبه عنوان » چه«. ن دادگاه را به تريبون محکوم کردن رژيم مبدل سازدوسال

 .لذا دستور صادر شد که انقالبی دربند کشته شود

 
 .دگوارا در بوليوی به قتل رسي  چه١٩۶٧ اکتبر ٩روز 

 پس از يک ١٩۶٧ اکتبر ٨روز » چه«گوارا دال سرنا، مشھور به  که ارنستو چه وقتی. قتل او، او را اسطوره کرد

در آن زمان  که ،ال کردندکه با اوؤدرگيری نظامی در چنگال ارتش بوليوی گرفتار شد، سربازان از فرماندھان خود س

بايست از  به ھر نحو می: مريکا گرفتندا ۀھا دستور خود را از اياالت متحد و آن.  چه بايد کرد،المللی يافته بود  بينۀوجھ

يافت، که مثل فيدل کاسترو پس از حمله به مونکادا،   امکان میتساو نباي. آمد جلوگيری به عمل می» چه« ۀمحاکم

لذا . ه عنوان زندانی سياسی نيز بسيار خطرناک بودب» چه«. کردن رژيم مبدل سازدن دادگاه را به تريبون محکوم وسال

 .دستور صادر شد که انقالبی دربند کشته شود
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محبوس بود و مورد بازجوئی قرار داشت، دولت » ھيگوئرا« کوچک ۀ دھکدۀدر ساختمان مدرس» چه«ھنگامی که 

زمان  روز گذشته در جنگ به قتل رسيده است و ھم» چه«انده  اعالم کرد که که فرم١٩۶٧بر و اکت٩بوليوی صبح روز 

در نيمروز آن روز رئيس جمھور بوليوی، . اعزام شد» ھيگوئرا«به » فليکس رودريگس«با آن جاسوس سازمان سيا، 

محول شد و او آن را به » فليکس روريگس« قتل به ۀوظيف. را صادر کرد» چه«دستور رسمی قتل » رنه بارينتوس«

که  ھنگامی«: ماچ اظھار کرد  فرانسوی پاریۀای با مجل اين فرد ده سال بعد در مصاحبه. رد کرد» ماريو تران«ر استوا

من جا خوردم، سرم را . ايد مرا بکشيد آمده«وقتی مرا ديد، گفت . روی نيمکت نشسته بود» چه«اق شدم، تمن وارد ا

را در اين لحظه بزرگ، خيلی بزرگ، » چه«من . خالی کنمکردم تير را  ت نمیأمن جر. پائين افکندم و جواب ندادم

. که به من خيره شد، بدنم لرزيد احساس کردم که قامتش را راست کرد و وقتی. زدند چشمانش برق می. ديدم آسا می غول

خود را متمرکز کن و خوب «او به من گفت . با يک حرکت سريع مرا خلع سالح خواھد کرد» چه«کردم که  تصور می

اق ايستادم، چشمانم را بستم و رگبار تيک قدم به عقب رفتم و در درگاه ا »!انه بگير، شما يک انسان را خواھيد کشتنش

داد، از حال  که خون زيادی از دست می با پاھای خرد شده به زمين سقوط کرد ودر حالی» چه«. اول را آغاز کردم

  ».او مرده بود. شليک کردم که به بازوان، سينه و قلبش خورد ت دادم و رگبار دوم را به سوی او أمن به خود جر. رفت

 

 از گواتماال به کوبا

 سال پيش از آن ١۴راه او، که او را به يک انقالبی مشھوردر جھان تبديل کرد، .  ساله بود که به قتل رسيد٣٩» چه«

الدين خود را به صوب کاراکاس  پزشکی که وۀ، يعنی سه ماه پس از پايان دور١٩۵٣ سال والیج ٧آغاز شده بود، از 

را که در سال قبل به اتفاق در بيمارستان » آلبرتو گرانادو« خود ۀاو قصد داشت در کاراکاس دوست گذشت. ترک کرد

ا قطار به ب ءابتدا. ترين راه را انتخاب کرد ًاو مستقيما به کاراکاس نرفت و ارزان.جذاميان کار کرده بودند، مالقات کند

او در اين کشور با چند جوان . در اکوادور» گوياکيل«رواز به پرو و بعد از ليما با اتوبوس به بوليوی و سپس پ

 . ديگر آشنا شد که او را ترغيب کردند عوض ونزوئال به گواتماال برودينیارجنتا

ھای  يتھائی صورت گرفته بود که محدوديت شديد برای فعال رفرم» جاکوبو آربنز«در گواتماال زير رياست جمھوری 

مريکا و ااين رفرم کافی بود که دستگاه ديپلماسی . به ھمراه آورده بود United Fruit Company مريکائیاکنسرن 

که ششماه قبل از وقوع کودتا وارد گواتماال شده بود، » چه«. سازمان جاسوسی سيا اقدام به سرنگونی حکومت آربنز کند

ازمان يافته زمينه را برای اجرای کودتا عليه يک دولت قانونی و شاھد بود که چگونه يک ساز وکار تبليغاتی س

پس از ده .  مزدور تعليم يافته و مجھز دست به کودتا زدند١۵٠ً تقريبا ١٩۵۴ ونج ١۶روز . دمکراتيک فراھم می سازد

 . استعفاء داد١٩۵۴ ونج ٢٧روز مبارزه و مقاومت سرانجام آربنز روز 

ين پناه برد و يک ماه در سفارت به سر نتاجرا دولت قانونی شرکت کرده بود به سفارت که فعاالنه در دفاع از» چه«

برای انتقال شھروندان » دومينگو پرون«،  نينتاجرابا ھواپيمائی که رئيس جمھور وقت  نينتاجرابرد و از بازگشت به 

 او با يکوسدر مک.  سفر کنديکوسمکدر عوض او تصميم گرفت به . از گواتماال اعزام داشته بود، سرباز زد ینينتاجرا

دھی را سازمان» فولگنسيو باتيستا« پارتيزانی عليه ديکتاتور کوبائی ۀکه مبارز» فيدل کاسترو«وکيل جوان کوبائی، 

 .وارد خاک کوبا شدند» گرانما« با کشتی ١٩۵۶کرد آشنا شد و به گروه او پيوست، که در پايان سال  می

به مقام کماندانته انقالب کوبا ارتقاء » چه«به طول انجاميد و در طول آن » سيرا ماستر« در جنگ پارتيزانی سه سال

 .يافت
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 یاز کنگو به بوليو

را به مديريت » چه«ل، د انقالبيون به ھاوانا، فيۀسال پس از ورود پيروزمندان ً، يعنی تقريبا يک١٩۵٩مبر  نو٢۶روز 

ھای سنگين ديگری نيز، ازجمله مديريت بخش صنعتی  وليتؤاين مسقبل از » چه«. بانک مرکزی کوبا منصوب کرد

 به ءطور در ارتش انقالبی را عھده دار بود و اکنون با تمام قوا سازی انستيتوی پرقدرت اصالحات ارضی و ھمين

 دانست که بانک مرکزی که کليه نقل و انتقاالت مالی جزيره از طريق آن او می.  جديد خود پرداختۀاجرای وظيف

 .گرفتند، شاھرگ اصلی اقتصاد کوبا است صورت می

 اين ۀبايد از ادام. مريکا بردار با خود به لا ميليون د۴٢۴ستا تنھا يبات. ذخاير ارزی کوبا توسط باتيستا به تاراج رفته بود

که تازه در آمد، زيرا  ھای خصوصی به خارج جلوگيری به عمل می  ذخاير ارزی توسط بانکۀروند و از انتقال باقيماند

 .ھای فعال مالی داخلی و خارجی ملی شدند  کليه سازمان١٩۶٠بر و اکت١٣

در .  به وزارت صنايع منصوب گرديد١٩۶١ روریب ف٢٣جا ھم توانائی خود را به اثبات رساند و روز  در اين» چه«

 Cuba ه تئوريکمشکالت ساختمان يک کشور انقالبی را تجربه کرد و تجربيات خود را در نشري» چه«اين مقام 

Socialista   انتشار داد» عليه بورکراتيسم«تحت عنوان. 

در مبارزه بين مرگ و «زاده نشده بود که زندگی خود را پشت ميز صدرات بگذراند و وفادار به اين ايده که » چه«ولی 

نگو عليه ديکتاتوری ھای کوبائی که در ک س انترناسيوناليستأ، در ر»زندگی عليه امپرياليسم ھيچ مرزی وجود ندارد

 .کردند قرا داد و پس از آن به بوليوی رفت مبارزه می» ژوزف دزيره موبوتو«نئوکلنياليستی 

 خود عليه ارتش ديکتاتور بوليويائی ۀاولين حمل که توسط او رھبری می شد ELN بخش ارتش آزادي١٩۶٧ چدر ماه مار

پشتيبانی دھقانان را به سوی خود جلب کنند، سازمان جاسوسی سيا ھا نتوانستند  خالف کوبا پارتيزانچون . را آغاز کرد

ھا به تجھيز مادی ارتش بوليوی و ھمکاری  آن. قرار دارد» چه« ۀھا به عھد به زودی مطلع شد که رھبری پارتيزان

 . فرا رسيد١٩۶٧بر وبستند تا اکت» چه«عملی توسط مستشاران خود پرداختند و کمر ھمت به تعقيب 

که توسط عکاس » چه«تصوير مشھور . با شکست مواجه شد» چه« ۀا برای سربه نيست کردن خاطرھ کوشش آن

در ھاوانا تھيه شده بود، مبدل به نھاد مقاومت دانشجويان اروپائی گرديد و امروز نيز ھنوز ھمه » آلبرتو کوردا«کوبائی 

» چه« ۀھای سرخ مزين به چھر پرچم…  مريکای التين، اسپانيا، يونان وادر کليه تظاھرات در . جا حضور دارد

 !معرف چيست» چه«دانند که  کنند می  او را با خود حمل میۀکسانی که چھر. حضور دارند

 مظھر مقاومت در سراسرجھان است» چه«

Hasta Victoria Siempre! 

Junge Welt 

 تتارنگاشت عدال

 


